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یادآور

سهشنبه  15آبان 1397

وطن امروز

رابطه ناصرالدین شاه با امیرکبیر از «ایران را به شما سپردیم» تا «حیف اگر امیر بود»...

چرا شاهزادگان و دربار علیه امیرکبیر ائتالف کردند؟

حسادت ملوکانه

در «حریم سلطان»

روزنام��ه وقایع اتفاقیه ب��ه مدیری میرزا
جبار تذکرهچی و به تش��ویق و همت میرزا
تقیخان امیرکبیر در تهران تأس��یس شد.
نخس��تینش��ماره این روزنام��ه روز جمعه
پنجم ربیعالثانی سال ۱۲۶۷ق انتشار یافت.
روزنامه وقایع اتفاقیه مخصوص درج و انتشار
اخب��ار دارالخالفه و ش��هرهای دیگر ایران و
مختصری از اخبار ممال��ک خارجه بود ،لذا
در طول مدت انتش��ار کمتر مقاله سیاسی
و ادب��ی و تاریخ��ی در آن دیده میش��ود و
بیشتر منظور از تأس��یس آن همان انتشار
اخبار دربار و دارالخالفه تهران بود .به دستور
امیرکبیر اش��تراک این روزنامه برای هر یک
از افرادی که از دستگاه دولتی بیش از ۲۰۰
تومان حقوق میگرفتند اجباری بود .در این
روزنامه ،اخبار داخلی شامل خبرهای مربوط
به دربار ،ع��زل و نصبها ،اعط��ای مقامها،
نش��انها و امتیازات چاپ میشد .در برخی
شمارهها نیز اخبار رویدادهای شهرهای ایران
به چاپ میرس��ید .در بخش اخبار خارجی،
اخبار مربوط به کش��ورهای اروپایی به چاپ
میرسید .همچنین این روزنامه دارای صفحه
حوادث نیز بود .این روزنامه امتیازات بسیاری

داشت؛ نخس��ت بهای مایحتاج مردم در آن
درج میشد ،بنابراین برای تحقیق در تاریخ
اقتصادی ایران مفید اس��ت .دوم آگهیهایی
از طرف دولت تحت عنوان اشتهارنامه منتشر
میشد .تحقیق در اشتهارنامهها از نظر تاریخ
سیاس��ی و تح��والت و تط��ورات اجتماعی
سودمند اس��ت .سوم اخبار سفرهای داخلی
ناصرالدینش��اه که برای محققان جغرافیای
تاریخی ایران در دوره قاجار ارزشمند است.
ش��رح مشاهدات اماکن و آثار باستانی نیز از
نظر باستانشناسی اهمیت دارد .امتیاز چهارم
زبان س��اده آن اس��ت که میتوان سرفصل
تحول نثر فارسی دانست .پنجم و مهمترین
آن ثبت اخبار ایران و جهان است که ارزش
تاریخی باالیی دارد .ششم پاسخ به اعالمیه
و مقاالت��ی که در جراید خارجی قدرتهای
اس��تعماری درباره ایران اتخ��اذ میکردند.
روزنامه وقایع اتفاقیه از شماره  ۱تا شماره ۴۱
در «عهد صدارت امیرکبیر» منتشر شد .قابل
تامل آنکه خبر عزل امیرکبیر و انتصاب میرزا
آقاخان در ش��ماره  ،۴۲پنجشنبه  ۲۶محرم
 ۱۲۶۸قم��ری این روزنام��ه در صفحه یک
منتشر شد.

سیس��تم سیاسی کش��ور در دوران شاهان پیش از
ناصرالدین میرزا بش��دت با مش��کل مواجه شده است.
روی کارآمدن افراد ناالیق موجب اعتراض و شورشهای
محلی پیدرپی شده است .گروهها و جنبشهای جدیدی
نیز ش��کل گرفتهاند که تا جایی که بتوانند مستقل از
دولت و برخی مواقع بر ضد قدرت مرکزی دولت عمل
میکنند« .پیتر آوری» در کتاب «تاریخ معاصر ایران؛ از
تأس��یس تا انقراض سلسله قاجاریه» ،اشرافیت را یکی
از این طبقات معرفی میکند و مینویس��د« :اشرافیت
تنبل در واقع ثمره زنپرستی و بوالهوسی فتحعلیشاه
ب ه شمار رفته و تعدادشان بر اثر بروز جنگهای داخلی
بیشتر شده بود» .این مش��کل در دوران آغاز سلطنت
ناصرالدینشاه گسترش پیدا میکند به طوری که یکی
نخستین آشوبهایی که از سوی مخالفان امیرکبیر در
تهران بر پا میش��ود ،شورش س��ربازان پاسدار ارگ در
ته��ران تنها  4ماه و نیم پ��س از صدارت وی بود که به
تحریک برخی درباریان انجام شد .در این آشوب 2500
سرباز آشوبگر خانه امیرکبیر را محاصره کرده و خواستار
ع��زل وی ش��دند .روز بعد بین محافظ��ان خانه امیر و
س��ربازان درگیری ایجاد ش��د که موجب کشته شدن
 2تن از محافظان ش��د .در این آش��وب مردم تهران به
حمایت از امیر برخاستند و دکانها را بسته و به مقابله
با یاغیان پرداختند .مواجهه امیرکبیر اما با درباریان ادامه
دارد؛ مواجههای که ش��خصمحور نیس��ت و به دنبال
اصالح سیستم اس��ت .اقدامات او در تحدید مستمری
درباری��ان و امتیازات بیحد و حصر و دور از قانون آنان،
خود به خود امیر را مقابل آنها قرار میداد .اینکه مهدعلیا
پس از مرگ امیر به ش��اه مینویسد «امیر شاهزادگان
بیچاره را کمتر از س��گ کرده بود» (مهدعلیا به روایت
اسناد) اوج خش��م درباریان از امیر بود که بیاختیار از
زبان مهدعلیا صادر شده بود .در مقالهای پیرامون واکاوی
تقابل میرزا تقی خان فراهانی و مخالفانش آمده است:
«مبارزه امیرکبیر بیش از آنکه با رجال سنتی و درباریان
و با نام اش��خاص باش��د ،با سیستمی بود که عامل این
رقابتها محسوب میشد؛ سیستم کهنه و پوسیدهای
که نظم و قانون و نوس��ازی را برنمیتابید و ناخواس��ته
هم��ه آنها را در مقابل امیرنظام ق��رار میداد ،اگرنه جز
درب��اره برخورد با فرقهس��ازیها و نیز جداییطلبیها،
فتنه س��االر در خراس��ان که امیر محکم مقابل
مانند 
آنها ایس��تاد و تا نابودی آنها پی��ش رفت ،در برخورد با
دیوانیان س��نتی و بعدها مهدعلیا مادر ناصرالدینشاه،
در عین تأیید و پافش��اری بر اقدام��ات اصالحی خود،
روش م��دارا را در پیش میگرف��ت و در نامههای خود
به ش��اه توصیه میکرد که رعایت جانب مادرش را نگه
دارد .چنانکه از وی میخواهد برای دلجویی مادرش به
دیدن او برود« :نواب هم انش��اءاهلل به محض تش��ریف
بردن قبله عالم روحنا ف��داه از یمن قدم مبارک خوب
میشود»( .نامههای امیرکبیر) با این وجود بعید به نظر
میرسد امیرکبیر از ورای دلگرمیهای شاه و نامههای
تأییدکنندهاش ،سست بودن پایههای قدرت خود را در

مقابل سیل بنیانکن مخالفانش احساس نکرده باشد.
وی با ش��ناخت الیههای قدرتمند قاجار ،از ش��اهزاده
گرفته تا حرمس��را و نیز دیوانیان سنتی ،میکوشید در
عین تأکید بر خواستههای اصالحطلبانهاش ،اقداماتش
را به دور از اغراض شخصی جلوه دهد».
دیگ��ر اقدامات اصالحی امیرکبیر از جمله دس��تور
ب��ه خودداری از اس��تفاده و به کار ب��ردن القاب اضافی
 تا جایی که دس��تور داد خطاب به وی و دیگر وزیرانبه همان لقب جناب بسنده کنند ،-ممنوعیت دریافت
رش��وه برای درباریان و مش��خص کردن مواجبی برای
آنان ،جلوگیری از دریافتها و مس��تمریهای بیدلیل
ش��اهزادگان ،رس��یدگی به امالک وابستگان قاجار و...
موجب شده بود نامالیمات فراوانی در این مسیر ببیند.
او در یکی از نامههای خود به ش��اه مینویسد« :دشمن
از برای این غالم ،از زن و مرد زیاد است ،خداوند وجود
پادشاه را از بال محافظت کند».
تعداد زیاد شاهزادگان دربار و ائتالفی که حاال دامنه
بیش��تری از مخالفان امیر را تش��کیل میداد ،موجب
ش��ده بود ،شاه توان ایستادن پای تصمیمات امیرکبیر
را از دس��ت بدهد .از طرفی زنان حرمسرا و شاهزادگان
چالشهای همیشگی قاجار بودند و برخوردار از امتیازات
س��نتی .این موضوع در دربار ایران به اندازهای قوی بود
که روابط دولتهای استعمارگری چون انگلستان بر پایه
این شناخت از دربار شکل میگرفت .وزیر مختار وقت
انگلیس درباره ویژگیهای شخصیتی دربار و مخالفان
امیرکبیر مینویس��د« :سودپرستی و طمعورزی حاکم
بر همه چیز اس��ت و انگیزههای آنی و هوس و نیرنگ
و افس��ون بر این جامعه مس��تولی اس��ت» .و همه این
اصالحات از سوی امیرکبیر در شرایطی بود که درباریان
از او بهخاطر نس��بت خانوادگیاش کینه داشتند .آنها
امیرکبیر را بهخاطر نداشتن طبقه اجتماعی اشراف مورد
تهمت و توهین قرار میدادند .رابرت گرنت واتسون در
«تاریخ ایران» مینویسد :فشار تهمت گدازادگی بر امیر
به حدی بود که شاه را بر آن داشت تا برای آنکه اقتدار
امیر تنها به سود سلطنت باشد ،بر خالف میل مهدعلیا
تنها خواهر خود و تنها دختر او (مهدعلیا) را به عقد امیر
درآورد .ایستادگی امیرکبیر در مقابل خاندان شاهی ،اگر
چه ضامن منافع عمومی بود اما تبلیغات منفی دربار در
میان نظامیان هم اثر کرده بود .اصالحات امیرکبیر دامن
آنها را نیز گرفته بود ،چرا که رشوه گرفتن ممنوع شده
بود .همه اینها در کنار برخی اش��تباهاتش از جمله به
کار گماردن دشمنان اصلی خود از جمله آقاخان نوری،
حاج علیخان فراشباشی و تنی دیگر از مخالفانش در
مناصب مختلف ،شرایط را برای از میان برداشتن و ترور
او مهیا کرد .امیرکبیر معاونت خود را برای مدتی به نوری
تفویض کرد و فراشباش��ی را صاحب منزلت میکند.
کسی که در صحنه قتل امیرکبیر حاضر میشود و پس
از قتل ،چندباری با لگد به او میکوبد! و اینگونه بود که
ائتالفی از مخالفان ،شاهزادگان و نظامیان همه بر عزل
و قتل امیر متحد میشوند و او را از میان برمیدارند.

پرونده «وطنامروز» به بهانه سالگرد عزل امیرکبیر
از صدارت و توطئههایی که به ترور او منجر شد

مصائب امیر

محمدرضا کردلو :به این ش��وق زن��ده ماندهام که
«یادآور» مرگ امیر باش��م (علی حاتمی ،سلطان
صاحبقران) .امیرکبیر را باید به مکر کشت .مانند
همه کس��انی که روزگار توان تن به تن ش��دن با
ایشان را نداشت .باید حربهای ساخت و به نیرنگ
امیر را از میان برداش��ت .میرزا آقاخان نوری که از
ق َِبل تحتالحمایگی سفارت انگلیس ،از تبعید آزاد
ش��ده و همه دوران امیرکبی��ر را به توطئه علیه او
مش��غول بوده و از قض��ا در دولت امیر هم صاحب
منصب میش��ود ،مدام در گ��وش مهدعلیا ،مادر
شاه جوان میخواند که پسرش را راضی به برکنار
کردن «امیرکبیر» کند« :الزم نیست تظاهر کنید
که راست میگویید ،کالم راست بیتأثیر است! اگر
شنونده را بیفکنید در بند شک ،رهاییاش ناممکن
اس��ت! قبله عالم را در باب امی��ر نظام دو دل نگه
دارید .در پرده س��خن بگویی��د! بگویید امیرکبیر
دوستدار سلطان نیس��ت ،خواهان سلطنت است!
گریه را هم فراموش نکنید که فایده عمومی دارد.
هر قط��رهای که فرو بریزید ،زهری اس��ت به کام
امیر نظام!»( )1توطئه بینتیجه نمیماند .امیر کبیر
در چنین روزهایی از آبان  ،1230با این دس��تخط
ناصرالدین ش��اه از صدارت عزل میش��ود« :چون
صدارت عظم��ی و وزارت کبری زحمت زیاد دارد

و تحمل این مش��قت برای شما دشوار است ،شما
را از آن کار مع��اف کردیم؛ باید به کمال اطمینان
مش��غول امارت نظام باش��ید ».و این دست خط،
البته مقدمهای اس��ت برای از میان برداشتن امیر.
ناصرالدین ش��اه  2ماه بعد فرمان قت��ل امیر را در
حمام باغستان فین کاشان صادر میکند.
***
محمد ش��اه در ش��ب ش��نبه چهارم س��پتامبر
 ۱۸۴۸میالدی فوت میکند .این خبر البته توس��ط
پیک کاردار س��فارت انگلیس ب��ه ناصرالدین میرزا
در تبریز میرسد .پیش��کار ناصرالدین حتی به قدر
مبلغی که ولیعهد را به تهران برساند ،ندارد .کار کار
میرزا تقیخان است .فریدون آدمیت در کتاب خود،
«امیرکبیر و ایران» ماجرا را اینگونه ش��رح میدهد:
«می��رزا تقیخان در نهایت پردل��ی و قوت قلب که
خاصه اهل هنر است از روی اطمینان نه از راه الف و
گزاف دستاندرکار شد و چون وجه الزم موجود نبود
به شاه عرض کرد دستخطی مرقوم فرمایید که سند
تقی س��ند من اس��ت ،آنگاه با این دستخط هر قدر
تنخواه الزم باش��د فراهم خواهم کرد .امیر که محور
تمام افکارش خدمت به ش��اه و نش��اندن او بر سریر
سلطنت بود با تحصیل دستخط مزبور از شاه بدون
اینکه خبر فوت محمد شاه را منتشر کند ،محرمانه

با میرزا جواد تحویلدار به مش��اوره پرداخت ،مبلغی
وج��ه از بازرگان��ان تبریز قرض نمود و با س��رعت و
جدیتی هر چه تمامتر وجهی ممهد و آماده ساخت؛
در انج��ام این کار آنقدر فداکاری و ابراز لیاقت نمود
که محبوب و منظور ناصرالدین ش��اه شد» .رساندن
ناصرالدین میرزا به تهران و نشاندنش بر تخت شاهی،
میرزا تقیخان را ملقب به اتابک اعظم میکند .میرزا
تقیخان به مدت کوتاهی «امیرکبیر» ایران میشود.
ش��ب ش��نبه  ۲۲ذیقعده  ۱۲۶۴ناصرالدین شاه بر
تخت مینش��یند و امیرنظام را ب��ه صدارت اعظمی
تعیین میکند« :ما تمام امور ایران را به دست شما
سپردیم و شما را مسؤول هر خوب و بدی که اتفاق
افتد ،میدانیم .همین امروز شما را شخص اول ایران
کردیم و به عدالت و حسن رفتار شما با مردم کمال
اعتماد و اطمینان داریم و به جز شما به هیچ شخص
دیگری چنین اعتقادی نداریم و به همین جهت این
دستخط را نوش��تیم» .پیش از آمدن شاه به تهران،
مهد علیا مشغول هماهنگی با سفارت انگلیس برای
به قدرت رس��اندن فراریهایی چون میرزا آقا خان
نوری اس��ت .او تحتالحمایه انگلیس از تبعید شاه
پیش��ین رهایی یافته و مدعای صدارت است .کسی
که در دوران صدارتش افغانستان را از ایران گرفتهاند.
از طرف دیگر میرزا نص��راهلل صدرالممالک که خود

را نامزد اصلی صدارت میدانس��ت ،در منزل حاجی
میرزا آقاس��ی منزل کرده و مشغول دسیسهچینی
علیه میرزا تقیخان اس��ت اما دس��تور ش��اه برای
امیرکبیر اگرچه یکی از پرفایدهترین تصمیمات در
همه عمر قاجار اس��ت اما برای امیرکبیر جز هزینه
ندارد 39 .ماه صدارت امیرکبیر و اقدامات اصالحی او
که عمده ایرانیان تنها «دارالفنون»اش را شنیدهاند،
با هزینههای فراوان برای او همراه میشود .در نهایت
همنوا ش��دن اس��تعمار روس و انگلیس و استبداد
ش��اهی ،رگهای امی��ر را در فین کاش��ان میزند
و خون امیر فرش حمام میش��ود .اما چرا ش��اه که
همه آنچه از سلطنت کسب کرده محتاج امیرکبیر
اس��ت ،به عزل او دستور میدهد و به ترور او راضی
میشود؟ چه کسی امیر را کشت؟ اقدامات اصالحی
امیرکبیر در دورانی ک��ه میرفت قاجار به انحطاط
زودرس برس��د ،چه بود؟ در این شماره از یادآور به
بهانه س��الگرد عزل امیرکبیر از صدارت که میشود
از آن به «عزل کارآمدی» تعبیر کرد ،به پاس��خ این
سواالت پرداختهایم.

پینوشت

 -1بخشی از گفتوگوی میرزا آقاخان با مهدعلیا-
م��ادر ناصرالدی��ن ش��اه در س��لطان صاحبقران-
علی حاتمی)

امیرکبیر ،مشق و دروس ارتشیان و تسلیحات آنها و برکشیدن صاحبمنصبان بیطرف و نهادن شغل و سمت در مقابل افراد و حذف مشاغل
بیفایده در نظام سازمانی را پایهگذاری کرد .مهماتسازی در زمان او رشد کرد و توپریزی و باروتسازی تبریز دوباره رونق گرفت .وضع لباس
ارتش مرتب و منظم شد .به دستور وی لباس سربازان از پارچه ایرانی بود.

به دستور امیرکبیر ،رسم قمهکشی و لوطیبازی از شهرها و راهها برداشته شد.
وی حمل اسلحه سرد و سالح گرم را ممنوع کرد.

امیرکبیر دستور داد  ۴۰قراولخانه در نقاط مختلف دارالخالفه (تهران) دایر شود.
وی همچنی�ن ب�رای هر قراولخانه ۱۲ ،نگهبان تعیین ک�رد .امیرکبیر به اصالح وضع
چاپارخانه دولتی پرداخت ،به صورتیکه آماده حملونقل محصوالت پستی به اقصی
نقاط کشور شود.

تعداد زیاد شاهزادگان دربار و ائتالفی که حاال دامنه بیشتری از مخالفان امیر را تشکیل
میداد ،موجب شده بود شاه توان ایستادن پای تصمیمات امیرکبیر را از دست بدهد.

خسرومعتضد،تاریخنگاردرگفتوگوییپیرامونامیرکبیردربارهعزلوقتلاومیگوید:امیرکبیرعزلشدومدت40روزبهفینکاشان
رفتاماهمانهاکهعلیهاوتوطئهکردهبودند،چونمیدانستندامیرکبیربازخواهدگشت،سعیکردندامیرکبیررانابودکنندودرنهایت
حاجبالدول�ه ک�ه ف�رد قس�یالقلبی بود مامور قت�ل امیرکبیر ش�د .در حمام فین کاش�ان رگه�ای امیرکبیر را قط�ع کردند و
حاجب الدوله آنقدر سنگدل بود که نتوانست برای مرگ امیرکبیر صبر کند و در حالی که خون از شریانهای امیرکبیر جاری بود
با لگد به او حمله کرد و در نهایت با فرو کردن یک لنگ حمام در دهان امیرکبیر او را خفه کرد .بعد از قتل امیرکبیر روزنامه وقایع
اتفاقیه تنها روزنامه آن دوران خبر مرگ امیر کبیر را منتشر کرد و علت مرگ را نیز سکته اعالم کرد و تا مدتها مردم ایران علت
مرگ امیرکبیر را سکته قلمداد میکردند و این در حالی است که سفرای خارجی در گزارشهای خود اعالم کردند امیرکبیر به قتل
رسیده است .بعد از مرگ امیرکبیر تمام کارهای ابتکاری او متوقف شد و حتی سماورسازان و کالسکهسازانی که توسط امیرکبیر به
این شغل رو آورده بودند با پس گردنی اخراج شدند.

میرزا تقیخان در سال  ۱۲۴۴قمری ،هنگامی که تنها ۲۲
س�ال داشت ،همراه گروهی به سرپرس�تی خسرومیرزا برای
پوزشخواهی از کشتهش�دن گریبایدوف ،کاردار روس�یه در
ایران ،به روس�یه س�فر کرده بود و در آنجا مدرسههای نوین،
کارخانهه�ا و بنیاده�ای علمی و فنی روس�یه را دی�ده بود و
تصمیم گرفت ساختمانی برای تدریس علوم جدید در تهران
تاس�یس کند .وی نام «دارالفنون» را برای این مدرسه جدید
در نظر گرفت که مع�ادل اصطالح فرنگی «پلیتکنیک» بود.
او در نخس�تینس�ال صدارت خود موافقت ناصرالدینشاه را
برای تاس�یس دارالفنون جلب و شخصا محل ساختمان آن را
تعیین کرد و برای بنای مدرس�ه میرزا رضای مهندسباشی را
که از نخستین محصالنی بود که توسط عباس میرزا به لندن
فرس�تاده شده و مهندسی را با موفقیت به اتمام رسانده بود،
در نظر گرفت .مدرس�ه دارالفنون در زمان صدارت امیرکبیر،
در  7ش�عبه تأسیس شد و نخستینمدرسه جدید ایران بود.
شاهزادگان قاجار نخستین دانش�جویان دارالفنون بودند .در
دارالفنون اصول علمی جدید و دانشهای مهندسی ،پزشکی
و فنون به جوانان آموزش داده میش�د و بسیاری از معلمهای
آن از اروپا بویژه از کش�ورهایی چون اتریش ،اس�پانیا ،ایتالیا
و فرانس�ه به کار گرفته شده بودند .س�اختمان دارالفنون در
محوطه وسیعی در شمال ساختمان سفارت روس بین خیابان
ناصری (ناصرخسرو) و الماسیه (باب همایون) ساخته شد.

امیرکبیر یک آشپززاده در دستگاه حکومتی بود.
ای�ن عبارت نه به جه�ت تخفیف مق�ام امیرکبیر که
واقعیتی از زندگی او اس�ت؛ زندگ�یای که بخشهای
مهمی از طبق�ه میانی جامعه ای�ران را در عهد قاجار
نمایندگی میک�رد .عالقه او به تحصی�ل علم و البته
تاثیر ش�هرتی که در آینده به دست آورد ،موجب شد
درباره او و زندگانی و زمانهاش حکایت فراوان باش�د.
از جمله روایتی که حاج میرزا حس�نخان انصاری در
کتاب «آگهی کار ش�هان» درب�اره کودکی میرزاتقی
خ�ان میآورد« :گوین�د که امیر در کودک�ی که ناهار
اوالد قائممقام را میآورد در حجره معلمشان ایستاده
برای باز بردن ظروف .آنچه معلم به آنها میآموخت او
فرا میگرفت تا روزی قائممقام به آزمایش پس�رانش
آم�ده هر چه از آنها پرس�ید ،ندانس�تند ،امیر جواب
میداد .قائممقام پرسید تقی تو کجا درس خواندهای،
عرض کرد روزها که غذای آقازادهها را آورده ایستاده
میش�نوم .قائممقام انعامی به او داد .او نگرفت و گریه
کرد .بدو فرمود چه میخواهی؟ عرض کرد به معلم امر
فرمایید درس�ی را که به آقازادهها میدهد به من هم
بیاموزد .قائممقام را دل سوخته ،معلم را فرمود تا به او
نیز بیاموزد ».قائممقام پیرامون او مینویسد« :این پسر
خیلی ترقیات دارد و قوانین بزرگ به روزگار میگذارد.
باش تا صبح دولتش بدمد».
صب�ح دول�ت میرزاتق�ی خ�ان میدم�د و او ب�ه
واس�طه کیاس�ت و سیاس�ت ،س�الها بعد به عنوان
یک ط�رف گفتوگ�و ب�ا عثمان�ی و روس و انگلیس
شناخته میش�ود .پس از فوت محمدشاه ،ناصرالدین
می�رزا را با پول�ی که به واس�طه اعتبارش به دس�ت
آورده به تهران میآورد و برتخت مینش�اند .ش�اه او
را ب�ه صدارت منص�وب میکند و ب�ه فاصله کوتاهی
اتابک اعظم ،ش�هره عام و خاص میش�ود و اسطوره
«امیرکبی�ر» بر تارک تاری�خ ایران مینش�یند .حاال
دیگ�ر ش�اه ه�م از ق�درت او ه�راس دارد .اقدامات
اصالحی امیرکبیر ،عالوه بر دیوانیان ،صاحبمنصبان
نظامی ،ش�اهزادگان ،حکام و زنان قدرتمند حرمسرا
و الیهه�ای س�نتی قدرت ،ش�اه را نیز میترس�اند و
ای�ن بار به ج�ای الط�اف ملوکانه ،حس�ادت ملوکانه،
دام�ن امیرکبی�ر را میگی�رد .قدرت رو به گس�ترش
صدراعظم و نیز حس�ادت ناصرالدین ش�اه نسبت به
تواناییهای امیرکبیر به جایی میرسد که او فراموش
میکند همه اقدامات اصالح�ی امیر در جهت حفظ و
تقویت س�لطنت اس�ت .در این بین برخ�ی مورخان
ادبیات تند امیرکبیر نسبت به ناصرالدین شاه را دلیلی
بر افزایش هراس او از امیر میدانند .نامه معروفی است
ک�ه در آن امیرکبیر با ش�دیدترین اوصاف ش�اه را به
باد انتقاد میگیرد .او از حضور نیافتن ش�اه در مراسم
رسمی به س�ختی انتقاد میکرد تا جایی که به تندی
برای ش�اه مینویس�د« :به این طفرهها و امروز و فردا
کردنه�ا و از کار گریخت�ن در ایران ب�ه این هرزگی
حکم ًا نمیتوان سلطنت کرد» .این نامه البته شاهدی
بر روابط پرتنش میان ناصرالدین ش�اه و امیرکبیر نیز
هس�ت .س�فر به اصفهان نقطه اوج این روابط پرتنش
اس�ت که حس�ادت ش�اهانه را بیش از پیش آش�کار
میکند .اس�تقبالکنندگان در اصفهان امیر را بیش از
شاه گرامی میدارند و این موضوع دستاویزی برای
امث�ال میرزاآقاخان نوری میش�ود تا به تحریک
حس�ادت ش�اه بپ�ردازد و امی�ر را از چش�م او
بیندازد .میرزاآقاخان و مهدعلیا به شاه یادآور
میش�وند که این برای پادش�اه ای�ران خوب
نیس�ت که امیرش را بیش از او بشناسند و
احترام کنند .آنها به ش�اه میگویند :امیر

اقتدار ش�اه را نشانه گرفته اس�ت .به گواه تاریخ ،این
ث آن تأثیر زیادی بر روحیه ناصرالدینشاه
سفر و حواد 
داش�ت به طوری ک�ه مقدمه بدبینی ناصرالدینش�اه
نس�بت به «اتاب�ک»( ،امیرکبی�ر) را فراه�م میکند.
حسادت ملوکانه به عزل امیر منجر میشود .عزلی که
در پی آن صدارت آقاخان نوری باش�د ،اگرچه مقدمه
فالک�ت و خس�ارت برای مردم اس�ت اما خوش�حالی
بس�یاری را موجب میش�ود؛ به تعبیر گوبینو ،حاال از
دست معلم سختگیری راحت میشوند.
امیرکبی�ر اما هیچ خیانتی نس�بت ب�ه ناصرالدین
ش�اه روا نداشته و همواره در خدمت سلطنت و ارتقا و
تقویت ایران گام برداشته بود اما همچنان که در بیش
از  2500س�ال پیش از امیرکبی�ر ،خوبان ایران مقتول
حسادتهای شاهانه شده بودند ،امیر کبیر هم از این
قاعده ملوکانه و س�لطانی در امان نمیماند .توهم شاه
دامن او را میگیرد .ش�اه بعد از گ�ذار از این توهم اما
پشیمان اس�ت و بارها در بحرانهای متعدد با «حیف
اگر امیر بود »...حسرت خود را به زبان میآورد اما چه
س�ود .او امیر را از ایران گرفته است و مانع بسیاری از
اقدامات خیری که توس�ط او میتوانست رقم بخورد،
ش�ده است .حسرت ش�اه ادامهدار اس�ت آنچنان که
بعدتر دستور میدهد مسجدی به یاد امیرکبیر بسازند.

مأموریتهای امیر پیش از صدارت

فریدون آدمیت در «امیرکبیر و ایران» به  3وظیفه
مهم سیاسی امیرکبیر پیش از رسیدن به صدارت که
در رابطه با روس�یه ،ای�روان و ارزنهالروم بود ،اش�اره
میکند« :در سفر روسیه در زمره دبیران بود ،در سفر
ایروان که ناصرالدین ش�اه ولیعهد را جهت مالقات با
تزار روس�یه همراهی میکرد ،وزارت نظام آذربایجان
را نیز بر عهده داشت و زمانی که به سفارت ارزنهالروم
برگزیده شد ،با مقام وزارت ،به نمایندگی مختار دولت
در آن کنفرانس ش�رکت جس�ت» .س�فر به روسیه و
ایروان از چند جهت برای امیرکبیر حائز دستاوردهای
سیاس�ی و اجتماعی بود .آشنایی با توسعه اقتصادی
و سیاس�ی خ�ارج از ایران در این س�فر که در جهت
مذاکره بر سر حل مشکالت ارضی و مرزی بین ایران و
عثمانی انجام شد ،برای امیر حائز اهمیت بود .از طرفی
ب�ه دلیل حضور نمایندگان انگلیس و روس�یه در این
مذاک�رات ،مواجهه دیپلماتیک امیرکبیر با دولتهای
بزرگ وقت میتوانست تجربههای فراوانی برای او به
همراه داش�ته باش�د .او در این مذاکرات حافظ منافع
ایران بود و اج�ازه نداد تمامیت ارض�ی ایران پایمال
شود« .رابرت کرزن» منشی مخصوص سفیر انگلیس
مینویس�د :میرزاتقیخ�ان ورای هرگون�ه قیاس�ی،
معروفتری�ن و مهمترین فرد در می�ان نمایندگان 4
دولت بود که در کنفرانس ارزنهالروم گرد آمده بودند.
این مذاکرات بیش از  4سال طول میکشد .مذاکراتی
که برای هر دو کش�ور پرمعنا و با اهمیت اس�ت؛ اول
ب�ه خاطر آنکه مجموع اختالفهای قرون گذش�ته 2
کش�ور در پیمان ارزنهالروم مش�هود است و دیگر از
ای�ن جهت که دورنم�ای روابط ای�ران و عثمانی را تا
نزدیک  100سال بعد مشخص میکند .بعد از  4/5سال
مذاکر ه سخت و جانفرسا ،سرانجام نمایندگان روس،
انگلی�س و عثمانی تس�لیم منطق امیرکبیر ش�دند؛
حاکمیت ایران را بر خرمش�هر پذیرفتند،
حق کش�تیرانی ایران را در شطالعرب
(ارون�درود) اق�رار و ح�دود م�رزی
ایران را در سرتاس�ر مرزهای غربی
مش�خص کردند؛ یعنی همان مرزی
که امروز نیز مرز میان ایران و عراق
شناخته میشود.
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اجازه مظلومنمایی به بهائیت نداد

علیه فرقه نوظهور
امیر از همان زمانی که عهدهدار مقام صدارت ش��د
( 1264ه .ق) با آش��فتگیهای سیاسی و اقتصادی که
ماحصل دوران قبل از وی بود ،مواجه شد .چنانچه در
امور سیاس��ی عالوه بر ناامنی و فس��اد ،امنیت داخلی
با خطر ش��ورشهای داخلی و جنبشه��ای فرقهای
نوظه��وری چون بهائیت مواجه ب��ود .جنبش بهائیت
ریش��ه در افکار افرادی چون ش��یخاحمد احس��ایی و
س��یدکاظم رشتی داش��ت که بعدها توس��ط افرادی
چون علیمحمد باب و میرزا حسینعلی نوری معروف
به «بهاءاهلل» گس��ترش یافت��ه و تالشهایی در جهت
تبلی��غ آن و نیز جذب مردم به آن آغاز ش��د .فعالیت
بهائیان در شرایطی آغاز ش��د که بسیاری از مردم از
نظر اقتصادی و اجتماعی وضعیت مناسبی نداشتند.
میزان آگاهی و س��واد مردم در پایینترین سطح خود
قرار داش��ت و به علت وضعیت نابس��امان اقتصادی،
جذب مردم به فرقه بهایی و تهدید امنیت کشور ،امری
محتمل به نظر میرسید .فرقه بهایی به طور مشخص
در دوره محمدش��اه با ایجاد شورش و ناامنی ،درصدد
دس��تیابی به اه��داف خود برآمد ام��ا تحرکات جدی
آنها در دوره ناصرالدین ش��اه گسترش یافت .در واقع
«با مرگ محمدش��اه اغلب والیات را شورش فراگرفت
که سهمناکترین آنها فتنه ساالر بود .در دوره فترت،
پیشوایان بابی نیز از فرصت استفاده کرده و در نشر پیام
باب و دعوت مردم کوشش فراوان نمودند .دولت امیر
که هنوز آن شورشها را فروننشانده بود ،با غائله بابیان
مواج��ه گردید»( .فریدون آدمی��ت ،امیرکبیر و ایران)
در این شرایط ،مال حس��ین بشرویه و مالمحمدعلی
بارفروش��ی فتنه وسیعی در خراسان و مازندران به راه
انداخته و در ش��هرهای زنجان و یزد نیز افرادی از این
فرقه ،دس��ت به ش��ورش و ناامنیزده بودند .امیرکبیر
اقدامات این فرقه را در راستای تضعیف قدرت مرکزی
دیده و «با سیاس��ت و درای��ت دریافت که این فتنه و
آتش آن از گور انگلیس��یها برمیخیزد و اگر درصدد
رفع آن برنیاید بنیان مملکت سس��ت خواهد ش��د».
(عباس اقبال آشتیانی ،امیرکبیر) در واقع حدس امیر
در این رابطه کام ً
ال درست بود ،روسیه و انگلیس در آن
زمان بهرغم آنکه با یکدیگر رقابت داشتند اما در زمینه
حمایت از بهائیان متفقالقول بودند 2 .کش��ور تالش
داشتند با حمایت از این فرقه تازهتأسیس نفوذ خود را
از این طریق شدت بخشند و عالوه بر آن «برای مقابله
با روحانیت و علما که نفوذ و محبوبیت زیادی در میان
مردم داشتند ،از بابیها به عنوان سپر بال بهرهبرداری
کنن��د»( .یراوند آبراهامیان ،ایران بین  2انقالب) البته
ناصرالدین شاه هم در ابتدا همانند استعمارگران تالش
کرد تا با مهره بهائیان ،سیاستهای روحانیان را خنثی
کند اما زمانی که خطر ناامنی و تهدید قدرت مرکزی
توسط بهائیان پیش آمد ،از سیاست سرکوب آنها دفاع
کرد .در ابتدا بیش��ترین تالشها جهت حمایت از این
فرقه توس��ط روسیه انجام شد ،چنانچه در یک نمونه
«میرزا حسینعلی بها که پس از باب رهبری حزب را به
عهده گرفت ...طبق نوشته کینیاز دالگورکی (وزیر مختار
روس��یه در ایران) یکی از جاسوس��ان رسمی سفارت
روس��یه و همکار دالگورکی بوده است و مخصوصاً در
فاجعه قتل قائممقام سهم عمدهای داشت»( .علیاکبر
هاشمیرفسنجانی،امیرکبیر؛قهرمانمبارزهبااستعمار)
نامهه��ا و خاطرات به جامانده از دالگورکی نیز بخوبی
گویای این موضوع است« :روزی که سیدکاظم درباره
باب امام زمان سخن میگفت ...بینهایت به سید احترام
میکردم با یک حال خضوع و خشوع در حضور او خود
را جمع کرده گفتم حضرت صاحباالمر! به من تفضل
و ترحمی فرمایید بر من پوشیده نیست تویی تو».
 2کش��ور تالش داش��تند با حمای��ت از این فرقه
تازهتأس��یس نفوذ خود را از این طریق شدت بخشند
و عالوه بر آن «برای مقابله با روحانیت و علما که نفوذ

و محبوبیت زیادی در میان مردم داشتند ،از بابیها به
عنوان سپر بال بهرهبرداری کنند» .یکی از علل حمایت
این کش��ورها از باب و فرقه نوظه��ور آنان این بود که
حمایت از بهائیت ،ضمن ایجاد اختالف و دودستگی در
میان مردم و دولت ،میتوانست شرایط مناسبی برای
این کشورها جهت گرفتن امتیاز از دولت فراهم کند .از
این رو امیر جهت مقابله با این فرقه  2سیاست سرکوب
مس��تقیم و نیز قداس��تزدایی را در پیش گرفت .در
سرکوب مستقیم ،بعد از مقابله مستقیم و جنگ میان
دولت و طرفداران باب ،بسیاری از بابیان بویژه رهبران
آن همچون بش��رویهای و بارفروش��ی طی س��الهای
1265تا  1266کشته شدند.
■■قداستزدایی از بهائیت

در سیاس��ت قداس��تزدایی نیز امیر بدون مقابله
مس��تقیم تالش ک��رد جایگاه معنوی بهائی��ت را نزد
م��ردم کاهش دهد تا م��ردم افکار واقع��ی او را درک
کنند ،زیرا در غیر اینصورت ممکن بود با مظلومنمایی
بهائیان ،نتیجه معکوس شود و بسیاری از مردم جذب
اندیشههای این فرقه شوند« .کنت دوگبینو» نویسنده
و دیپلمات فرانس��وی ( )۱۸۸۲ - ۱۸۱۶در این رابطه
مینویس��د که امیر «این اندیشه را داشت که بهترین
راه ب��رای برانداختن باب آن اس��ت ک��ه او را در معنا
نابود گرداند .پس بر آن ش��د که او را از زندان چهریق
بیرون آورد و آنطور که هست و یا آنطور که دربارهاش
عقیده داش��ت ،به مردم بنمایاند »...در این راستا امیر
قب��ل از محاکمه برخی رهبران فکری فرقه ،به فتوای
علم��ا نیز رج��وع ک��رد .در نهایت امیر موفق ش��د با
گرفتن حک��م اعدام باب از علمای تبریز ،به غائله باب
پایان دهد .در موردی دیگر ،میرزا حس��ینعلی نوری،
از رهب��ران بهائیان و بنیانگذار اصلی بهائیت که بعدها
نقش مهمی در تحرکات و بلوای بابیان داشت ،توسط
امیر به عراق تبعید ش��د .هرچند بعد از قتل امیرکبیر
دوباره به ایران بازگش��ت و در برنامهای گروهی همراه
با بهائیان ،دست به ترور ناکام ناصرالدین شاه زد .با این
حال میرزا حس��ینعلی توانست به کمک روسیه جان
س��الم به در برد .در نهایت امیر در سیاست برانداختن
و س��رکوب بهائیت در دوران صدراتش موفق ش��د .به
قول «جستین شیل» سفیر انگلیس در ایران اوایل دوره
ناصری «پس از غائله زنجان پیروان باب جرأت نکردند
که صلح و امنیت عموم��ی را به هم بزنند» .نورالدین
چهاردهی ،پژوهنده تاریخ ب��اب و بهاء نیز «از بزرگان
ازلیها و بهاییها ش��نیده اس��ت که ...اگر ...امیرکبیر
نبود مس��لما به مقصود خود میرسیدند» .در مجموع
اقدامات اصالحگرانه امیرکبیر در زمینه دینی و نیز سایر
موضوعات باعث نفرت بهائیان و سایر دشمنان داخلی
و خارجی از امیر و دسیس��هچینی برای فراهم کردن
ل داشتند،
«کینه امیر را در د 

نقشه قتل او شد .بهائیان
یو
ن آنان و بهای 
ی همکیشا 
ی ک ه در نوش��تهها 
کینها 
س اس��ت.
ن و آمریکا ،هنوز منعک 
ن در ایرا 
بهاییزادگا 
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ن شاه و امیر و اما م
توطئه کشت 

ن
بابیا 
ن برداش��ت ».در نهایت
یآ 
ی امیر پرده از رو 
چیدند ول 
اقدامات اصالحگرانه امیر در زمینههای مختلف برایش
گران تمام ش��د و دشمنانش با ترغیب ناصرالدین شاه
به قتل او ،زمینهس��از فرمان عزل و تبعید امیر شدند.
امیر باالجبار از تهران همراه خانواده به کاش��ان تبعید
میشود و در حمام فین کاشن به قتل میرسد .گفته
میشود امیر کشته شدنش را پیشبینی کرده بود .با
قتل امیر بسیاری از دشمنانش از جمله بهائیان نفسی
آسوده کرده و دست به تحریکات جدیدی میزنند که
همین موضوع حکایت از اقتدار امیر در ساکت کردن
آنان داش��ت ،زیرا تا زمانی که امیر در قید حیات بود،
هیچیک از آنان جرأت فعالیت یا برهم زدن امنیت را
نداشتند( .از مقاله قداستزدایی از بهائیت؛ زمینهساز
قتل امیرکبیر ،موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)

اداره امور مالیاتی
امیرکبیر در دوران صدراعظمی خود با رشوهخواری
به مب�ارزه برخاس�ت .او دس�تور داد دریافتیهای
بیحس�اب و مواجب بیجهتی که از دس�تگاههای
دولت�ی میگرفتند ،قطع ش�ود .وی حقوق ش�اه را
کاهش داد و ماهانه به  2هزار تومان رس�انید و قرار
گذاشت که هر ماه به او کارسازی کنند .وی مواجب
بیحسابی که حاج میرزا آقاس�ی برقرار کرده بود،
قطع کرد .وی سروس�امانی به قوانین مالیاتی داد و
صورت عواید و مخارج آن را تعدیل کرد .تیولدارانی
که ح�ق دیوان را نمیدادند ،امیر تیول آنها را ضبط
کرد .در دوره صدارت حاجی میرزا آقاس�ی وضعیت
مالی دولت به هم ریخته و خزانه خالی بود؛ پولهای
نق�د خزان�ه نصی�ب ع�دهای خ�اص از درباریان و
روحانیون مستمریبگیر میش�د و نصیب دیگران

براته�ای بیاعتبار ب�ود .زمانی که امی�ر به قدرت
رسید حجم این براتهای معوقه بسیار زیاد بود .امیر
اطالعات مالی و مالیاتی را بهروزرس�انی کرد (اکثر
دفاتر مالیاتی بر اس�اس اطالع�ات زمان کریمخان
زند نوشته شده بودند) .امیر برخی از مستمریها را
قطع کرد و برخ�ی را کاهش داد .براتهای معوقه را
به قیمت پایینتر نقد کرد و دستور داد دیگر چنین
براتهای بیاعتباری صادر نشود .رقم خالص درآمد
کشور در آخرین سال صدارت امیر کبیر نزدیک به
 3میلیون تومان بود و بیشترین عایدی مالیاتی نیز
مالی�ات آذربایجان به مقدار  ۶۲۰هزار تومان بود .در
همان سال مجموع مخارج دولت در حدود  2میلیون
و  600ه�زار توم�ان بود .او همچنین ب�رای مأموران
دولتی حقوق ثابت تعیین کرد.

